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Dette er noget så overraskende som en lettilgængelig og overskuelig guide - til at gøre din baby blefri!
Skrevet af Meta Louise Foldager, den kendte stjerneproducer bag en række af Lars von Triers film. 

Da Metas søn var tre måneder, hjalp ingenting på hans konstant røde numse. Andet end simpelthen at tage
bleen af. Meta researchede problemet og fandt ud af, at i store dele af verden bruger babyer slet ikke ble. Men

hvordan gør man så?

Metoden i Blefri baby er baseret på en amerikansk fremgangsmåde, der tager udgangspunkt i, at et barn kan
kommunikere om de mest essentielle ting, fra det er helt spædt: ´Jeg er sulten´, ´Jeg er træt´, ´Jeg har ondt´ og
. ´Jeg skal af med noget´. Med lidt tålmodighed kan alle lære sit barns signaler at kende. Man kan begynde,

allerede når barnet er nyfødt, eller når som helst i et blebarns liv.  

Blefri baby fortæller, hvordan metoden fungerer, og hvordan hverdagen med en baby uden ble ser ud.
Metoden kan bruges hele tiden, blot en gang imellem, kun hjemme eller kun i weekenden. 

 

Forlaget skriver:

Dette er noget så overraskende som en lettilgængelig og overskuelig
guide - til at gøre din baby blefri! Skrevet af Meta Louise Foldager,
den kendte stjerneproducer bag en række af Lars von Triers film. 

Da Metas søn var tre måneder, hjalp ingenting på hans konstant røde
numse. Andet end simpelthen at tage bleen af. Meta researchede

problemet og fandt ud af, at i store dele af verden bruger babyer slet
ikke ble. Men hvordan gør man så?

Metoden i Blefri baby er baseret på en amerikansk fremgangsmåde,
der tager udgangspunkt i, at et barn kan kommunikere om de mest
essentielle ting, fra det er helt spædt: ´Jeg er sulten´, ´Jeg er træt´,

´Jeg har ondt´ og . ´Jeg skal af med noget´. Med lidt tålmodighed kan
alle lære sit barns signaler at kende. Man kan begynde, allerede når

barnet er nyfødt, eller når som helst i et blebarns liv.  

Blefri baby fortæller, hvordan metoden fungerer, og hvordan
hverdagen med en baby uden ble ser ud. Metoden kan bruges hele
tiden, blot en gang imellem, kun hjemme eller kun i weekenden. 



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Blefri baby&s=dkbooks

